
EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA:
O CAMINHO
IE+  
RECOMENDAÇÕES



IE+ Promover atitudes positivas e política baseada em evidências para a Educação
 Inclusiva. Número do Acordo de: 2017-3338/001-001

O desenvolvimento total do potencial humano
O desenvolvimento da personalidade, dos talentos e da criatividade ao seu maior potencial 
A participação efetiva numa sociedade livre.

A educação é um direito humano fundamental que está consagrado em muitos instrumentos
internacionais de direitos humanos, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança (UNCRC, Nações Unidas, 1989) e a Declaração de Salamanca sobre
Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais (UNESCO,
1994). Um dos instrumentos mais notáveis é a Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD, Nações Unidas, 2006).
O artigo 24.º da UNCRPD alude ao direito a uma educação inclusiva para estudantes com
deficiência, salientando que os Estados-Membros devem assegurar um sistema educativo
inclusivo a todos os níveis de aprendizagem ao longo da vida (Nações Unidas,
2006), defende:

 
No âmbito do UNCRPD, destaca-se que a educação inclusiva não deve apenas focar-se em
conteúdos curriculares (por exemplo, numeracia ou competências de alfabetização), mas deve
ser holística e promover o desenvolvimento pleno de todos os estudantes com deficiência e a
sua participação como membros valorizados dentro das comunidades e da sociedade (Amor,
Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018). Através desta abordagem, uma educação inclusiva
promove a Qualidade de Vida dos alunos com deficiência e apoia o seu bem-estar pessoal.
 
Apesar da consagração deste direito em vários tratados sobre os direitos humanos e dos
benefícios que a educação inclusiva tem para todos os que estão na sociedade, o acesso à
educação universal ainda está longe de ser a realidade para muitos alunos com deficiência,
incluindo aqueles com deficiência intelectual.
 
O projeto "Promover atitudes positivas e política baseada em evidências para uma educação
inclusiva" (IE+) visa apoiar a realização de sistemas de educação inclusivos para os alunos com
deficiência intelectual em toda a Europa, fornecendo aos decisores, informações, formação e
ferramentas            que permitam a construção de políticas          baseadas em evidências. Este
documento e as recomendações propostas resultam da investigação e experiências do projeto
IE+, da avaliação da educação inclusiva em 5 países europeus diferentes e foram desenvolvidas
em parceria com as principais partes interessadas que trabalham no domínio da educação.

ntrodução
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O que é um sistema educativo inclusivo?
No sector da educação, a inclusão é definida como a possibilidade de cada pessoa usufruir de
uma educação de alta qualidade em ambiente não segregada em igualdade de oportunidades.
Num sistema educativo inclusivo, o sistema altera-se para se acomodar ao indivíduo e às
necessidades educativas, aplicando atitudes, bordagens e estratégias que incluem todos os
alunos em todas as atividades, independentemente das necessidades de apoio adicional. ma
educação inclusiva refere-se à educação a todos os níveis, desde o acolhimento de crianças
até à universidade, incluindo a aprendizagem paralela, informal e pós-graduada.

Barreiras à educação inclusiva
Apesar dos benefícios da educação inclusiva para odos os alunos e do compromisso que todos
os Estados-Membros da UE assumiram para concretizar através da sua ratificação do UNCRPD,
a transição total para uma educação inclusiva a todos os níveis ainda está por se tornar uma
realidade. Subsistem obstáculos fundamentais na legislação, na aplicação e no
acompanhamento da educação inclusiva. Atualmente os Estados-Membros da UE carecem de
uma ação sustentada em todas as três fases deste processo. Por isso, embora se tenham feito
progressos, ainda não é possível falar de uma inclusão real das crianças com deficiência nos
sistemas educativos da Europa.
 
As barreiras à educação inclusiva podem ser encontradas em todos os aspetos da escola, bem
como nas comunidades, e nas políticas locais e nacionais. Algumas barreiras também surgem
na interação entre os alunos, de como são ensinados e o que aprendem.
 
A investigação do projeto IE+ visou compreender a realidade das trajetórias escolares das
crianças com deficiência e os problemas na implementação de políticas de educação inclusiva.
As sociedades caracterizam-se pela diversidade e, por isso, é importante dar atenção à história
e ao contexto dos sistemas, políticas e práticas de educação de cada país. Embora seja
necessário ter cuidado, para não simplificar demasiado a cultura e o contexto de cada país ou
comparar diretamente os desenvolvimentos que cada país tem feito no seu caminho para a
inclusão, a investigação do IE+ encontrou várias barreiras comuns que impedem o progresso
de vários Estados-Membros da UE para avançar rumo à inclusão. Estas barreiras aparecem em
todos os níveis do sistema educativo e são, muitas vezes, mais percetíveis à medida que um
aluno passa de um nível de ensino para o seguinte. Como resultado, é necessário implementar
ações direcionadas a cada nível do sistema educativo, enquanto se deverão assegurar os
momentos de transição de níveis e contextos escolares (mudança de ciclo e mudança de
escola).
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É necessária uma modificação  sustentada e sistémica das atitudes e da abordagem, tanto da
deficiência como da inclusão, para que a realização de uma educação inclusiva se concretize
em toda a Europa. A investigação do IE+ (2019) concluiu que o modelo médico, pelo qual a
deficiência é encarada como uma deficiência ou diferença que precisa de ser corrigida,
continua forte. Esta necessidade deve-se à visão de diagnosticar e rotular a deficiência antes
mesmo de se explorarem as acomodações razoáveis, ou a mobilização de medidas de apoio
que capacitem para o desenvolvimento e para a aprendizagem do aluno, explorando todo o
seu potencial.
 
Esta tendência, para rotular os alunos com base na sua incapacidade, arrisca-se a reproduzir a
deficiência como um problema individual, em vez de se trabalhar a eliminação de barreiras para
tornar os sistemas educativos mais acessíveis e inclusivos para todos. Estas atitudes negativas
também podem promover sentimentos de desvalorização das capacidades dos próprios alunos
e do seu lugar como membros válidos e importantes na comunidade escolar. Esta falta de
confiança na capacidade e de valor próprio de um aluno pode ter um impacto severo no seu
desenvolvimento pessoal e na sua participação futura na comunidade. Como resultado, é
crucial que as próprias crianças sejam apoiadas para superar as perceções negativas que
podem ter desenvolvido sobre as suas próprias capacidades.
 
Não são apenas as atitudes negativas em relação à deficiência e à inclusão que dificultam o
progresso da educação inclusiva. Muitas das partes interessadas, incluindo professores, pais,
diretores escolares e autoridades locais, têm muitas vezes atitudes negativas ou preconceitos
entre si, que os impedem de trabalhar em conjunto para apoiar a inclusão total de alunos com
deficiência na sociedade. Em momentos de transição no percurso escolar, os alunos entram
em contacto com novas pessoas, com novos preconceitos a serem ultrapassados. O tempo
necessário para abordar e superar estas atitudes pode impedir a transição de um aluno para o
seu novo ambiente e, assim, afetar negativamente o seu desenvolvimento pessoal e a plena
participação na vida escolar.
 
Para uma transição bem-sucedida, as atitudes positivas promotoras de uma educação inclusiva,
deverão ser adotadas a todos os níveis da sociedade. Um modelo de apoio baseado nos
direitos humanos deve ser amplamente promovido e adotado. É igualmente importante que se
invista tempo de forma a assegurar que as principais partes interessadas esclareçam e
superem as suas atitudes e preconceitos entre si para assegurar a sua colaboração construtiva
para a implementação de uma educação inclusiva. Só trabalhando em conjunto de forma igual
é que as partes interessadas podem ultrapassar muitas das barreiras do dia-a-dia que podem
dificultar a inclusão dos alunos na turma e na comunidade escolar e avançar para uma
mudança duradoura.

Atitudes em relação à deficiência e à inclusão
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Ausência de um plano de ação prático para alcançar a
inclusão
Embora muitos países europeus tenham desenvolvido uma legislação abrangente, que
consagra os direitos das crianças com deficiência intelectual, de terem acesso a uma educação
inclusiva na escola à sua escolha, parece difícil que esta legislação seja implementada a nível
prático.
 
Para tornar a legislação nacional uma realidade é necessária mais atenção para o
desenvolvimento de um plano abrangente que permita ao sistema escolar acomodar a
complexidade da vida das crianças e jovens com deficiência e das suas famílias e permitir às
famílias e aos alunos compreenderem e participarem plenamente no sistema educativo.
Fundamentalmente, para a realização bem-sucedida de uma educação inclusiva, são
necessárias ações sustentadas em todas as três fases do processo de transição: legislação,
implementação e acompanhamento. Um plano de ação eficaz deve abordar cada uma destas
fases para assegurar a transição para a inclusão. Estas fases não devem ser concretizadas num
processo exclusivamente linear, mas em cada etapa poder avaliar o desenvolvimento e ajustar
as fases seguintes. Esta metodologia permitirá aos decisores políticos e partes interessadas, a
flexibilização e adaptação necessárias à prática do terreno e aos obstáculos à inclusão.

Necessidade de dados brutos
A pesquisa do IE+ encontrou falta de dados brutos, ou estatísticas relativas a crianças,
especialmente com deficiênciaintelectual, e a realidade da educação inclusiva em diferentes
países. Esta falta de dados impede uma análise mais profunda do estado da educação inclusiva
e dificulta a capacidade de fornecer uma maior visão dos resultados das crianças ligadas à sua
trajetória escolar.
 
De notar que a recolha de dados estruturais, de progresso e de resultados é necessário para a
criação de facilitadores de abordagens brangentes e inclusivas e permite aos decisores
políticos e às partes interessadas obter uma compreensão completa do processo de transição
e do seu impacto. A recolha e monitorização destes dados é também necessária para fornecer
às partes interessadas que trabalham em educação inclusiva a informação crítica sobre como
podem ajustar políticas para alcançar objetivos ligados à educação inclusiva.

Em particular, uma abordagem que parece relevante para acompanhar até que ponto estão a
ser feitos progressos no caminho para a educação inclusiva dos alunos com deficiência é o
Modelo de Qualidade de Vida  (Schalock  & Verdugo, 2002, 2007, 2012). Adotar uma
abordagem de qualidade de vida à educação significa adotar uma abordagem de todo o aluno
que coloque o foco da educação no desenvolvimento global dos estudantes com e sem 
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deficiência, bem como no desenvolvimento do seu máximo potencial como a UNCRPD defende.
Consequentemente, esta abordagem vai além da visão tradicional da educação como
realização curricular/académica. Nesta perspetiva, a qualidade de vida é entendida como um
estado de bem-estar que incorpora elementos subjetivos (isto é, a satisfação que os alunos
experimentam em relação à forma como as suas necessidades são satisfeitas) e objetiva (ou
seja, referidas às condições de vida que o ambiente oferece aos alunos), e que são
influenciados por fatores pessoais e ambientais, bem como pelas interações entre estes.
 
O Modelo de Qualidade de Vida de Schalock  e Verdugo (2002, 2007, 2012) destaca oito
domínios fundamentais que caracterizam a qualidade de vida das pessoas, nomeadamente:
Desenvolvimento pessoal, autodeterminação,  relações interpessoais, inclusão social, direitos,
bem como bem-estar emocional, físico e material. Estes domínios são relevantes para todas as
pessoas e, assim, monitorizar os resultados pessoais dos estudantes com deficiência intelectual
nestes domínios é relevante para obter uma visão sobre até que ponto a educação está a
proporcionar oportunidades inclusivas a este corpo estudantil.
 
Utilizando o Modelo de Qualidade de Vida como fundação, o projeto IE+ tem apoiado o
desenvolvimento de um Índice de Qualidade de Vida para a Educação Inclusiva (QoLI-IE). Este
Índice tem o potencial de informar os promotores de educação, autoridades e pais para
monitorizar e avaliar o sucesso da educação inclusiva numa abordagem mais holística, que
considera os resultados pessoais dos alunos, em vez de simplesmente avaliar a realização
académica. No entanto, este índice está na sua infância e, a fim de recolher dados válidos, os
Estados-Membros da UE devem apoiar o seu desenvolvimento a nível nacional, a fim de criar
um instrumento válido e fiável para a avaliação dos resultados pessoais desejados.
 

A continuação da educação especial segregada
Um obstáculo crucial ao sucesso da educação inclusiva em toda a Europa é a organização
contínua de educação inclusiva em relação ao restante sistema de educação especial. Para
alguns países, esta pode ser a manutenção de um sistema escolar completo e especial, que
funciona paralelamente ao sistema universal, noutros casos esta poderia ser a organização de
unidades especiais em contexto escolar.
 
Em vez do sistema dual de ensino, uma estratégia em que as necessidades individuais e o
apoio às crianças com deficiência são realizadas ao mesmo tempo que se eliminam barreiras
ambientais e económicas à educação, este "Modelo Paralelo", de apoio tanto às escolas
regulares como às escolas especiais, não consegue atingir uma inclusão real.

Em vez disso, o Modelo Paralelo continua a financiar a educação especial e as escolas
regulares, criando competição de recursos e resultados entre as escolas, que estão a tentar 
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tornar-se mais inclusivas, e escolas especiais. O financiamento continuado de sistemas
educativos separados (tanto o regular como o segregado) foi considerado muito mais
dispendioso para as autoridades, em comparação com os sistemas de educação inclusiva
(Comissáriondo Conselho da Europa para os Direitos Humanos, 2017).
 
Embora a transição inicial para sistemas de ensino inclusivo possa incorrer em custos mais
elevados, colocando concentrações elevadas de alunos com deficiência nas mesmas escolas ou
em salas, obrigam as autoridades públicas a fornecer recursos materiais e humanos
necessários para satisfazer  as necessidades de um elevado número de alunos que podem ter
necessidades adicionais de apoio à aprendizagem (Comissário do Conselho da Europa para os
Direitos Humanos, 2017). Estudos descobriram que, a longo prazo, estes custos podem ser
significativamente reduzidos com a adoção de sistemas educativos nclusivos (Comissário do
Conselho da Europa para os Direitos Humanos, 2017).
 
O impacto da continuação da prevalência de um sistema escolar segregado pode ser
particularmente significativo à medida que um aluno progride no sistema educativo. Para
algumas crianças, um sistema escolar segregado pode significar que, depois da experiência de
uma educação inclusiva, o aluno possa ser forçado a ingressar numa escola de educação
especial. Para outros, a progressão trará novos desafios de confronto com atitudes negativas
em relação à inclusão de alunos dentro da comunidade escolar, ultrapassar barreiras, ou
encontrar profissionais que não tenham sido formados com as ferramentas ou conhecimentos
para tornar as suas salas de aula mais inclusivas. Como resultado, é vital que se tomem
medidas para pôr fim à segregação do sistema educativo a todos os níveis, a fim de apoiar os
alunos a progredirem na sua educação e a usufruirem de uma educação inclusiva e de elevada
qualidade em todas as fases da aprendizagem.
 
Para assegurar uma transição bem-sucedida e completa para uma educação inclusiva, as
autoridades e os governos nacionais devem atribuir apoio financeiro suficiente aos sistemas
que a defendam de forma a proporcionar ambientes inclusivos. Em particular, os esforços
devem ser centrados no apoio à mudança, garantindo as aprendizagens em ambientes
inclusivos.

A realização da educação inclusiva requer a cooperação de múltiplas partes interessadas,
incluindo professores, terapeutas, cuidadores, profissionais médicos e autoridades locais.
Muitos problemas ocorrem porque os sistemas de cuidados, as intervenções planeadas, o
tratamento médico e o sistema escolar funcionam numa tradição de silos e não conseguem
ultrapassar os limites disciplinares e de especialidade.

Trabalhar em silos e colaboração de stakeholders
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Esta tradição de trabalhar em silos é muitas vezes reforçada pelos critérios em que o
orçamento de um município, ou da autoridade, é atribuído. Trabalhar em silos resulta
frequentemente no aumento do domínio de um sistema de suporte baseado em rótulos ou
diagnósticos. Desde o início do desenvolvimento de um aluno, os países que trabalham com
uma tradição de "um sistema de intervenção precoce", são muitas vezes confrontados com a
realidade onde, uma vez que as crianças entram no sistema escolar aos 3 ou 4 anos, já foram
rotulados e um diagnóstico baseado no modelo médico já foi atribuído.
 
Ultrapassar estes silos é um passo importante para trabalhar de forma coprodutiva no sentido
da inclusão. A coprodução refere-se a uma prática de trabalho inclusiva entre peritos pela sua
experiência (utilizadores), organizações de apoio, autoridades públicas e, se for caso disso,
famílias e outras partes interessadas. Através da coprodução, o objetivo final é a prestação de
um serviço, política ou atividade que responda ao utilizador, ou às necessidades e preferências
do aluno, de acordo com os princípios da UNCRPD. É fundamental que os profissionais não
trabalhem apenas em parcerias iguais entre si, mas também envolvam alunos e os seus pais no
processo.
 
A coprodução é uma prática fundamental para o sucesso a longo prazo da educação inclusiva,
onde todas as partes interessadas são capacitadas através do seu envolvimento contínuo de
ligação, desenvolvimento e prestação do serviço, política ou atividade. Para permitir que as
partes interessadas se adaptem aos desafios que a transição para uma educação inclusiva
pode trazer, todas as partes envolvidas devem ser reunidas à volta da mesa, para trabalharem
em conjunto construtivamente em equipas que ultrapassem as fronteiras disciplinares
tradicionais.

Conclusões
O acesso à educação e aos programas de aprendizagem ao longo da vida nas escolas
tradicionais e noutros estabelecimentos de ensino está ainda longe de ser a realidade para
muitos alunos e, principalmente, para alunos com deficiência intelectual. Existem muitas
barreiras que impedem a sua realização. Isto inclui a prevalência de atitudes negativas em
relação à deficiência e à inclusão, a persistência do modelo médico de deficiência, a
continuidade da promoção de dois sistemas educativos (regular  e  segregado), bem como a
falta de dados brutos para acompanhar o progresso da inclusão.
 
Apesar dos desafios, os parceiros do projeto IE+ acreditam que o objetivo de atingir a
educaçãoinclusiva é real e exequível. Para tal, é necessário o compromisso de todas as partes
interessadas. Docentes, não docentes, membros da administração escolar, alunos (com e sem
deficiência), pais/encarregados de educação, familiares e cuidadores informais, psicólogos,
técnicos de serviço social, terapeutas ocupacionais, da fala e fisioterapeutas, assim como as
comunidades locais, devem trabalhar em conjunto para criar ambientes de aprendizagem 
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estimulantes e mais inclusivos para crianças com deficiência. As parcerias podem obter uma
compreensão mais profunda das necessidades específicas das crianças com deficiência e
planear atividades individualizadas à medida, incluindo educação formal, educação não formal
e capacitação familiar.
 
Estes intervenientes devem desenvolver novas metodologias com uma abordagem pedagógica
personalizada centrada nas necessidades do aluno e visando o desenvolvimento de Planos
Educativos Individuais a implementar em parceria estrutural com famílias e serviços, na
formação contínua e mútua visando o melhor interesse da criança. Entretanto, é fundamental
assegurar a acessibilidade do processo de ensino/aprendizagem e da sua avaliação. São
necessárias adaptações curriculares, flexibilidade e alternativas metodológicas, assim como
adaptações organizacionais. É essencial ter professores de apoio e os recursos técnicos de
apoio que cada aluno necessita. É igualmente importante prestar especial atenção durante as
transições sejam de mudança de ciclo, como de escola e término da escolaridade obrigatória,
etc. uma vez que se trata de tempos críticos em que podem ocorrer abandonos escolares
prematuros.
 
Uma liderança forte dos Estados-Membros e das instituições europeias deve proporcionar o
quadro de referência de incentivo para as comunidades locais mudarem a sua atitude e a sua
abordagem em direção a um ambiente inclusivo. Esta liderança deve juntar-se a esforços
sustentados, realizados em todas as fases do sistema educativo através de um plano de ação
que aborde a legislação, a implementação e o acompanhamento da educação inclusiva.
 
Seguem-se as nossas recomendações para os decisores políticos nacionais e regionais
europeus, os promotores educativos, os serviços de apoio e as escolas sobre as ações que
podem tomar para contribuir para a realização de uma educação inclusiva em toda a Europa.

Recomendações para decisores políticos europeus
Desenvolver um quadro político e legislação clara e coerente que promova a educação
inclusiva, em cooperação com alunos, famílias, serviços de educação e outros interessados.
Permitir a recolha abrangente de dados para a educação inclusiva em vários grupos-alvo,
incluindo os alunos com deficiência, através da incorporação de mecanismos adicionais de
recolha de dados no âmbito do processo do Semestre Europeu.
Liderar o caminho para uma educação inclusiva incluindo os sistemas segregados para a
mudança nas escolas atuais e futuras onde se inclua todos os alunos nas salas de aula.
Facilitar o intercâmbio de políticas e práticas entre países e partes interessadas com o
objetivo de facilitar a transição para uma educação inclusiva.
Contribuir para a consecução de sistemas de educação inclusivos através de programas de
financiamento da UE, incluindo o Erasmus+, o ESF+ e o InvestEU.. 
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ecomendações para decisores   políticos nacionais e
regionais

Transformação de estruturas segregadas para sistemas inclusivos.
Trabalhar com escolas, pais e alunos para redefinir o conceito de sucesso escolar e
métodos de avaliação para um sistema mais flexível.
Garantir que todos os materiais e plataformas de educação pública estão acessíveis a todos
os alunos e financiar a adaptação imediata das plataformas e conteúdos não acessíveis
existentes, trabalhando em cooperação com ONGPD e autorepresentantes.
Reunir dados comparativos fiáveis sobre a incidência, eficácia, custos económicos e sociais
e benefícios de uma educação inclusiva e segregadora.
Apoiar o desenvolvimento de um quadro abrangente, fiável e válido para medir os
resultados relacionados com a Qualidade de Vida dos Alunos na educação.
Alocar apoio financeiro suficiente para ambientes de educação regulares para proporcionar
ambientes inclusivos e acomodações razoáveis, de acordo com as necessidades dos
estudantes que vivem na comunidade.
Garantir que a formação em educação inclusiva é uma componente obrigatória da
formação de professores e do pessoal escolar.

Recomendações para prestadores de serviços de
educação, professores e pessoal

Garantir que todos os materiais educativos e plataformas educativas estão disponíveis e
acessíveis a todas as crianças com necessidades de apoio, iniciando por aqueles que vivem
na comunidade local.
Reforçar a consciencialização dos atores da comunidade local sobre a importância do
ensino inclusivo.
Adaptar os currículos educativos para garantir a acessibilidade. São necessárias
adaptações, flexibilidade e alternativas metodológicas, adaptações organizacionais.
Contratar professores de apoio e adquirir os recursos técnicos de apoio que o aluno com
necessidades específicas possa necessitar.
Apoiar os alunos com necessidades de apoio na progressão do nível de ensino, do primário
para o secundário, do secundário ao pós-escolar.
Estabelecer uma visão clara sobre a educação inclusiva com todas as partes interessadas
com base na UNCRPD e certificar-se que é partilhada por todos os níveis de pessoal.
Trabalhar de forma coprodutiva com todas as partes interessadas, em particular pais e
alunos, no desenvolvimento e promoção de um ambiente escolar inclusivo.
Transferir boas práticas entre professores, educadores e outros profissionais de formação.
Partilhar os conhecimentos e práticas de sistemas de educação especial com sistemas de
ensino regular através de parcerias e entendimentos comuns.
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Investir em educação e formação adequadas para professores e funcionários para garantir
a compreensão sobre o que é a Educação Inclusiva e as necessidades educativas especiais.
Incentivar a colaboração entre crianças e aprender com os pares.
Trabalhar para introduzir uma abordagem escolar que promova uma Cultura Escolar
Inclusiva.

Recomendações para prestadores de serviços de apoio
no domínio da educação

Trabalhar com escolas, famílias e outras partes interessadas para prestar apoio comunitário
aos alunos com deficiência.
Facilitar a colaboração de famílias, professores e alunos para coproduzir ambientes de
aprendizagem inclusivos e materiais de educação acessíveis a todos os alunos.
Criar centros de recursos abertos de partilha dos seus conhecimentos e experiência de
serviços de educação especial com serviços de educação regulares.
Promover a partilha de boas práticas entre professores, educadores, famílias e outros
profissionais de formação.
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Promover atitudes positivas e políticas baseadas em evidências para a educação inclusiva é um
projeto Erasmus+ financiado que visa fornecer aos decisores (decisores políticos e promotores
de educação) a informação, formação e ferramentas que permitam a elaboração de políticas
baseadas em evidências. Através destas atividades, o projeto facilitará não só quadros políticos
adequados, mas também a sua implementação real, com especial enfoque na transição de
contextos educativos segregados para inclusivos.
 
A parceria do projeto é composta pelas seguintes organizações:
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Sobre o Projeto IE+

A Associação Europeia de Prestadores de Serviços para Pessoas com Deficiência (EASPD)
é uma vasta rede europeia que representa cerca de 17.000 serviços em toda a Europa e
em toda a comunidade.

A Associação Europeia de Pessoas com Deficiência Intelectual e as suas Famílias Inclusão
Europa (Inclusão Europa) representam a voz de pessoas com deficiência intelectual e das
suas famílias em toda a Europa.

Na Universidade de Ghent, o Departamento de Educação para Necessidades Especiais
tem como foco a Educação Inclusiva no ensino da investigação e do serviço à
comunidade.

O primeiro Instituto de Integração Comunitária da Universidade de Salamanca (INICO) é
composto por profissionais interdisciplinares que lideram atividades ligadas à formação,
investigação e aconselhamento na área da deficiência e necessidades educativas
especiais com o objetivo de aliviar e melhorar a qualidade de vida e autodeterminação
das pessoas que vivem em desvantagens sociais em diferentes contextos e ao longo do
seu ciclo de vida.

ESTIA - Centro de Apoio e Assistência Social para Pessoas com Deficiência Intelectual
especializa-se em prestar apoio e cuidados a pessoas com deficiência intelectual a partir
dos 15 anos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e apoiar a inclusão na
comunidade.

A Associação Nacional de Professores de Recursos na Bulgária (NART) é uma ONG
nacional para profissionais que trabalham para a integração plena e de qualidade,
inclusão  e educação de crianças com diferentes capacidades e necessidades no ensino
mainstream.

C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação  para o  Cidadão  com  Deficiência, C.R.L. é uma
Cooperativa de Solidariedade Social, uma organização sem fins lucrativos e reconhecida
pelo Governo como uma organização de Utilidade Pública.
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